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Els epònims
“Empelt en escaquer de Gabarró. Empelts laminars tallats
en quadrats petits, d’una peça gran, i col·locats amb una
petita separació entre ells, a fi que quedi recoberta una
extensió de pell major, i, així mateix, pugui fluir l’exsu-
dat si se’n produeix. També és anomenat empelt de
segells de correus. També se’l coneix com empelt d’esca-
quer o en tauler d’escacs de Gabarró i empelt en segells o
en segells de correus de Gabarró1,2.

Placa de Gabarró. Placa amb escaires que permet
tallar de forma precisa empelts de l’amplada desitjada.
També es coneix com placa metàl·lica de Gabarró3.

Dermàtom de Gabarró. Tipus específic de dermàtom
(instrument per a tallar segments laminars de pell, emprat
en cirurgia d’empelts) que obté làmines molt primes i poc
extenses, de resultats molt satisfactoris1”.

Pere Gabarró i Garcia, l’home
Pere Gabarró i Garcia (Figura 1) va néixer a Igualada l’1
de gener de 1899. Fou el darrer dels dotze fills del matri-
moni format per Aleix Gabarró i Castelló i Teresa Garcia
i Fossas4.

Estudià a la Universitat de Barcelona, on es llicencià
en Farmàcia el 1918 (“la meva família volia que fos far-
macèutic”) i en Medicina (“jo volia ser cirurgià”) el 1924.
Després es traslladà a Madrid per fer els estudis de doc-
torat5. Es casà amb Josefina Viader, el 1928, i tingueren
dues filles i un fill4.

Començà l’activitat professional com a metge el 1924,
establint la seva consulta al Passeig de Sant Joan de Barce-
lona. Completà la seva formació a la Facultat de Medicina
i fou professor ajudant de classes pràctiques de Medicina
Legal i Toxicologia (1923-25), d’Anatomia Topogràfica i

Operacions (1929-30) i de Patologia Quirúrgica I i II
(1930-33)2,4,6,7. De 1924 a 1939 formà part de la Clínica de
Terapèutica Quirúrgica del professor J. Trias i Pujol5.
Amplià estudis de semiologia digestiva a l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau amb el doctor F. Gallart (1929).
Durant uns anys també formà part de l’equip del doctor
Joan Puig-Sureda, de qui fou ajudant i amb qui treballà
sobretot en cirurgia abdominal. Seguint els seus mestres, es
dedicà primerament a la cirurgia general i especialment a
la cirurgia abdominal4. El 1933 també treballà com a cirur-
già a la Clínica Plató de Barcelona7.

Fou un dels pioners de la cirurgia plàstica a Catalunya
i a Espanya7, en començar a treballar en aquesta especia-
litat ja l’any 1930. La seva formació fou, en un principi,
autodidacta, estudiant les obres de Marion, Joseph i
Gillies4. El 1933 va presentar a la Societat de Cirurgia de
Catalunya, de la qual n’era secretari, el primer treball
rellevant d’aquesta especialitat2,4,7 en el qual exposà la
reconstrucció de la cara d’un miner que, per una explosió,
havia perdut els ulls, part del nas i d’una galta (Una plàs-
tia important de la cara)8. Aquell mateix any es fundà
l’Escola d’Infermeres de la Generalitat de Catalunya i
Gabarró en fou un dels professors4.

Durant la guerra civil va seguir treballant com a cirur-
già i es va incorporar a les files de l’exèrcit republicà; les
característiques dels ferits en aquella situació dramàtica li
facilitaren la pràctica com a cirurgià plàstic, àrea en la
qual adquirí una gran experiència. Durant la guerra fou
representant d’Acció Catalana Republicana al Consell de
Sanitat de Guerra de la Generalitat de Catalunya9 i, més

FIGURA 1.
Pere Gabarró i Garcia

(1899-1980)
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tard, fou designat comandant de l’exèrcit i cap de l’equip
quirúrgic. Durant els anys de conflicte va organitzar el
tractament dels cremats de la part republicana de Cata-
lunya i València5. Estigué destinat al front d’Aragó (a
Codo, Puebla de Híjar i Barbastre) i, ja a partir de 1938,
a diversos hospitals catalans, des de Gandesa fins a Santa
Coloma de Farners i, finalment, al tren hospital que el 5
de febrer de 1939 el portaria a l’exili4.

Molt lligat a la causa catalanista, fou sotssecretari del
IX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana que
se celebrà a Perpinyà l’any 19362,5,7. Formà part del Con-
sell de Redacció de La Medicina Catalana, de la qual
n’era redactor en cap Leandre Cervera. Fou redactor en
cap del Butlletí de la Societat de Cirurgia de Catalunya
quan el 1931 es va canviar el nom de la revista i el de la
societat (fins llavors Sociedad de Cirugía de Barcelona).
Va ser Gabarró qui va fer que es publiqués en català
aquest butlletí que fins aleshores ho havia fet en castellà10.
Fou secretari d’aquesta societat i, com a tal, pronuncià el
discurs “En defensa de l’ús exclusiu del català en totes les
publicacions de la Societat de Cirurgia de Catalunya”2,11,12.
En acabar aquest discurs aconseguí, després d’un mogut
debat, que el català fos l’únic idioma de la Societat.

Fou secretari del Comitè de Recerques i Investiga-
cions Històriques de l’Associació de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana, i l’impulsor de l’estudi de la història de
la cirurgia catalana. Participà en el Xè Congrés Interna-
cional d’Història de la Medicina, celebrat a Madrid el
19354,6, i en la commemoració del naixement d’Antoni de
Gimbernat dins del VIIIè Congrés de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana (1934)13, afavorint la creació d’un
premi als millors treballs sobre la història de la cirurgia
catalana4,11.

Fou també membre del Sindicat de Metges de Cata-
lunya i Balears, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, de
la Societat de Cirurgia de Catalunya i dels Congressos de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana i col·laborà en el
Diccionari de Medicina dirigit per Manuel Corachan4.

Nacionalista català, les seves idees li causaren més
d’un trasbals14. Ja el 1922 fou detingut per participar en
un míting “Pro Dret Català”15. El 1939 s’autoexilià; fugí
a França i 15 dies més tard a Anglaterra, traslladant-se a
Londres primer i finalment a Manchester2,4,6,7,16,17. Allà
ingressà a l’Escola de Sir Harold Gilllies, on treballà
durant uns anys (gràcies a la seva habilitat com a dibui-
xant pogué ingressar-hi sense haver de pagar; a canvi
havia de dibuixar els esquemes operatoris de Sir Harold).
També treballà i es formà amb el doctor Archibald McIn-
doe, cirurgià en cap de la Royal Air Force anglesa; en
aquesta època va aprendre com tractaven els cremats de
l’aviació durant la Segona Guerra Mundial2,7,17.

A la tardor de 1942 va obtenir una plaça a la EMS
Maxillo-Facial Unit18 al Baguley Emergency Hospital
(començà amb el càrrec de Junior Surgeon; sis mesos més
tard passà a Assistant Surgeon i un any després fou ja

Senior Surgeon) mentre també treballava al CancerChris-
tie Hospital and Holt Radium Institute i al Duchess of
York Hospital for Babies2,4,6,7,14,19. Va adquirir així una gran
experiència en el tractament de lesions produïdes per càn-
cer i en cremats i ferits de guerra. Va ser llavors que va
desenvolupar un nou tipus d’empelt de teixits en tauler
d’escacs o segells i una placa que permetia precisar l’am-
plada dels empelts, que portarien el seu nom.

Fou un dels fundadors del moviment escolta a Cata-
lunya i es dedicà també a l’excursionisme. Fou membre
del Centre Excursionista de Catalunya i publicà articles
mèdics dirigits al públic excursionista. També pronuncià
moltes conferències sobre temes mèdics relacionats amb
l’excursionisme (p. e. Com auxiliarem un ferit a mun-
tanya, al Centre Excursionista de Catalunya el 1933)20. Va
descriure la “via Gabarró”, una nova via d’accés a la Pica
d’Estats4,6,7 i, en el seu honor, una muntanya de
3.115 metres, situada entre Alins i l’Arieja, al massís de la
Pica d’Estats, porta el seu nom: és la “Punta de Gabarró”21.

Tenia també altres aficions: tocava molt bé el piano19 i
era un bon ciclista. Amés, com ja hem comentat, era molt
bon dibuixant i dibuixava ell mateix els procediments i
les tècniques que emprava en cirurgia14; moltes de les
il·lustracions incloses a The Principles and Art of Plastic
Surgery, de Gillies, eren obra seva19.

Membre de diverses entitats, fou soci fundador de la
British Association of Plastic Surgeons (1946)5,7,16 i dele-
gat a Espanya de l’American Society of Plastic and
Reconstructive Surgery (1950-1952)5. Fou també un dels
fundadors del Casal Català de Londres22.

Va escriure moltes obres, de temàtiques diverses, entre
les quals destaquen: Pel país dels fiords. Viatge per
Noruega (1930), Com cal auxiliar un ferit (1930 i 1934),
Les publicacions científiques i la llengua catalana. En
defensa de l’ús exclusiu del català en totes les publica-
cions de la Societat de Cirurgia de Catalunya (1933), La
cirugía plástica y estética y la cirugía general (1947), La
cirugía plástica en el tratamiento de los cánceres faciales
(1955), Estado actual de la cirugía plástica (1955) i Visió
gràfica dels Pirineus de Lleida (1973).

També publicà nombrosos treballs en revistes científi-
ques, entre les que trobem Actas Dermosifiliográficas,
Anales de Medicina y Cirugía, Anales de Medicina,
Archivos Médico-Quirúrgicos y del Trabajo, Barcelona
Quirúrgica, Butlletí de la Societat de Cirurgia de Catalun-
ya, Treballs de la Societat Catalana de Biologia, Revista
de Cirugía i Revista de Sanidad Militar, entre altres de
gran prestigi internacional com British Journal of Plastic
Surgery, British Medical Journal, Surgery, Plastic and
Reconstructive Surgery, Proceedings of the Royal Society
of Medicine i The Lancet.

Tornà a Barcelona el mes de març de 1947 per reunir-
se amb la seva esposa, els seus fills i la seva mare. En no
ser-li restituïts els càrrecs aconseguits per oposició abans
del seu exili, començà a treballar amb el professor Xavier
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FIGURA 2.Primera pàgina de l’article on P.Gabarró publicà per primera vegada, l’any 1943,el noumètode que ben aviat es coneixeria com
“empelt en escaquer de Gabarró”23
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Vilanova; més tard s’incorporà a l’Hospital de Sant Pau,
amb el doctor Puig Sureda (1947) i, després, amb el doc-
tor Pi i Figueres (1950). En aquest hospital va crear la
Unitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora, que fou la pri-
mera d’aquest tipus a Espanya2,4,5,7,16. Treballà també a
l’Institut i Clínica Corachan, on fou director del Servei de
Cirurgia Plàstica i Cirurgia Facial, i establí el seu despatx
professional a l’avinguda Diagonal de Barcelona7,16.

El 1953 organitzà el I Curs de Cirurgia Plàstica i
Reconstructiva, a l’Hospital de Sant Pau, en un temps en
què la cirurgia plàstica no tenia reconeixement com a
especialitat. N’organitzà set més, fins el 19594.

El 1956, el doctor V. Mirabet Ippòlito el convocà per
formar, junt amb altres especialistes espanyols, el nucli de
la Sociedad Española de Cirugía Plástica, que celebrà el
Primer Congrés l’any 19592.

A Gabarró se’l considera l’introductor de la cirurgia
plàstica a Barcelona. Va ser membre fundador i primer
president (1961-1965) de la Societat Catalana (llavors
Secció) de Cirurgia Plàstica, de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears. Des d’aquell
moment, es considera consolidada l’especialitat a casa
nostra2. Gabarró col·laborà també amb la Societat Catala-
na de Biologia a partir de 1962.

FIGURA 3.Algunes de les fotografies que, el
1943, Gabarró va incloure per explicar
com es duia a terme el nou mètode
d’empelts en escaquer, als Proceedings
of the Royal Society of Medicine24



Gabarró no va rebre mai cap suport ni consideració
per part de la medicina espanyola durant el franquisme
tot i que internacionalment se’l considerava una figura
rellevant de la cirurgia plàstica, va ser convidat a donar
conferències i a participar en congressos, cursos i home-
natges4,5.

Va morir a Barcelona el 4 de maig de 1980, després de
fer unes piscines nedant al Club Natació Barcelona5.

Des de fa uns anys, la Societat Catalana de Cirurgia
Plàstica atorga la Beca Pere Gabarró i Garcia i l’Ajunta-
ment d’Igualada (juntament amb la Filial Anoia de l’A-
cadèmia) concedeix el Premi d’Investigació Sanitària
Pere Gabarró. El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
va dedicar l’any 2009 al Dr. Pere Gabarró4,5.

Els epònims de Gabarró
L’activitat científica de Gabarró fou molt important i
foren diverses les seves aportacions a la cirurgia plàstica.
Entre elles destaca, però, un nou mètode per cobrir els
defectes cutanis que permetia cobrir mitjançant una peti-
ta quantitat de pell sana un gran defecte corporal5: l’em-
pelt d’escaquer o en tauler d’escacs, també anomenat
empelt de segells de correus.

Gabarró publicà aquest nou mètode primerament al
British Medical Journal23 (Figura 2) l’any 1943 (A new
method of grafting)* i poc després (1944) als Proceedings

of the Royal Society of Medicine24, dins del recull titulat
“Discussion on modern methods of skin grafting” on, a
més d’una detallada descripció del mètode, acompanyat
d’abundant iconografia (Figura 3), va incloure nous casos
que havia tractat, amb fotografies que mostraven l’evolu-
ció dels pacients (Figura 4). Aquest mètode es basa en la
utilització d’empelts laminars tallats en quadrats petits,
d'una peça gran, i col·locats amb una petita separació
entre ells, a fi que quedi recoberta una extensió de pell
major i, així mateix, pugui fluir l'exsudat si se'n produeix.
Permet, així, cobrir grans superfícies, cremades o ulcera-
des, amb un mínim de pell, afavorint els autoempelts i
evitant un excés d’extracció25.

Gabarró va presentar aquest nou mètode a la reunió
que va celebrar la Royal Society of Medicine el dia 1 de
desembre de 1943 (que donaria lloc a la publicació als
Proceedings24); d’aquesta presentació se’n va fer ressò
àmpliament The Lancet26,27. Aquest mètode permeté sal-
var la vida de molts pacients cremats en una època en què
no es disposava d’altres tècniques ni de bancs de teixits i,
ben aviat, es conegué com a “empelt en tauler d’escacs de
Gabarró” o “empelt en segells de Gabarró”28.

El desembre de 1944, Gabarró va publicar a The Lan-
cet29 el treball que donaria lloc a un altre epònim (Board
for cutting skin grafts of definite width) (Figura 5)*. Es
tractava d’una placa metàl·lica que permetia controlar
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FIGURA 4.Alguns exemples de casos en què Gabarró va emprar empelts en escaquer, que il·lustraren la publicació als Proceedings of the
Royal Society of Medicine24
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exactament l’amplada de l’empelt i que millorava consi-
derablement les de fusta que es feien servir llavors. Així,
quan es fa un empelt no gaire extens, la pell es manté en
tensió mitjançant la “placa de Gabarró” (Figura 6), que
presenta a cada costat del rectangle una osca amb dife-
rents amplades de l’empelt, facilitant-ne així el tall3.

El Diccionari Enciclopèdic de Medicina1 inclou un
altre epònim, el “dermàtom de Gabarró”, i el defineix
com un tipus específic de dermàtom (instrument per a
tallar segments laminars de pell, emprat en cirurgia d’em-
pelts) que obté làmines molt primes i poc extenses, de
resultats molt satisfactoris.

Com hem comentat, el doctor Gabarró, no només
donà lloc a epònims mèdics. El seu nom resta lligat a les
muntanyes catalanes que tan bé coneixia: la “via Gabar-
ró” i la “Punta de Gabarró” en són testimonis.
NOTA
* Tot i trobar-se en aquell temps treballant a la Gran Bretanya, P. Gabarró
signà l’article del British Medical Journal (1943) com “Former Secretary
of the Society of Surgeons of Catalonia, Barcelona; Plastic Surgeon
in Charge at an Emergency Hospital” i el de The Lancet (1944) com:
“M D Barcelona, Plastic surgeon at an EMS Hospital”.
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